
Szkoła Główna Służby Pożarniczej: Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów

do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego

funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, krajowy numer identyfikacyjny

00017341000000, ul. Słowackiego 52/54 , 01-629 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

22 5617624, , e-mail zam.pub@sgsp.edu.pl, , faks 22 8330724.

Adres strony internetowej (URL): https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-

publiczne-do

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Uczelnia Państwowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres Zamawiającego

Adres:

Szkoła Główna Słuzby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę materiałów

eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu

zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP

Numer referencyjny: PN 22/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych tuszy,

tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia

prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP” wraz z odbiorem kaset po zużytych

materiałach eksploatacyjnych na warunkach i zasadach określonych w załącznikach nr 2, 3 i 7 do

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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II.5) Główny kod CPV: 30125110-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30125100-2

30125120-5

30124300-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: posiadania (na dzień składania ofert) polisy ubezpieczeniowej

potwierdzającej ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej ostatnio

działalności zawodowej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej

równą 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) lub wyższą. W przypadku składania oferty

wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu tego warunku

oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową,

polegającą na doświadczeniu zdobytym poprzez należyte wykonanie (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co

najmniej trzech dostaw materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących o

wartości min. 100.000 zł brutto każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

przedstawi wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie

zamawiającego wykaz dostaw potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami

potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych dostaw. Dowodami są: - referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych) a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykaz dostaw powinien

zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres), wartość zamówienia, daty wykonania,

nazwę i adres podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne. Zamawiający przez pojęcie trzy

dostawy rozumie każdą z dostaw o podanej wartości realizowaną na podstawie jednej umowy, nie

dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych wartościach niż wskazane. Uwaga!!! a)
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Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez

dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek wykazania się dowodami na wykonanie należyte

trzech dostaw zgodnie z warunkami SIWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę

(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym

zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) W

przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty

inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w

przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 4 i 8 ustawy Pzp; 2.

zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; 3. zaświadczenia od właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy: posiadania (na dzień składania ofert) polisy

ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej ostatnio działalności zawodowej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną co najmniej równą 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) lub wyższą. W

przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie Zamawiającego dokumenty

potwierdzające spełnienie warunku. 2. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: wykazania
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się odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, polegającą na doświadczeniu zdobytym

poprzez należyte wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej trzech dostaw materiałów

eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących o wartości min. 100.000 zł brutto każda.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie

o spełnieniu tego warunku oraz przedstawi na wezwanie zamawiającego wykaz dostaw

potwierdzających spełnienie tego warunku wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie

wykazanych dostaw. Dowodami są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego dostawy były wykonywane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. - wykaz dostaw powinien zawierać przedmiot zamówienia (szczegółowy zakres),

wartość zamówienia, daty wykonania, nazwę i adres podmiotów na rzecz których dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane. Postawione jak wyżej warunki Zamawiający uznaje za minimalne.

Zamawiający przez pojęcie trzy dostawy rozumie każdą z dostaw o podanej wartości realizowaną

na podstawie jednej umowy, nie dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych

wartościach niż wskazane. Uwaga!!! a) Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający

zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie

polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek

wykazania się dowodami na wykonanie należyte trzech dostaw zgodnie z warunkami SIWZ, musi

zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego

ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak

możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu

wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia

stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
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USTAWY PZP

Dotyczy wyłącznie ofert, gdzie Wykonawca oferuje co najmniej jeden produkt równoważny

zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3.1. SIWZ: 1. Na etapie składania ofert: Opis

oferowanego materiału eksploatacyjnego równoważnego (np. w postaci kart katalogowych)

zawierający min. symbol/numer produktu, nazwę producenta, rodzaj koloru (jeśli dotyczy),

wydajność/ilość znaków oraz informację do jakich urządzeń produkt jest przeznaczony - z

zaznaczeniem pozycji której oferowany produkt odpowiada materiałowi oryginalnemu. 2. Na etapie

składania ofert: Oświadczenie Wykonawcy dot. oferowanych materiałów eksploatacyjnych

równoważnych – załącznik nr 8. Dokumenty określone w pkt. 1 i 2 należy złożyć wraz z ofertą. 3.

Na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej: Próbki oferowanych materiałów eksploatacyjnych

równoważnych – warunki dostarczenia i oceny przez Zamawiającego określone zostały w pkt.

3.1.3. ppkt. 3) SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt. 23) - załącznik nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 PLN. 1. Wymagania dotyczące

wniesienia wadium: 1) Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w

następujących formach: a) pieniądzu, wpłaconym na konto: Bank BGŻ BNP PARIBAS 19 1600

1374 1845 2512 5000 0026 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 2) W

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
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gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności

gwarancji, - zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej; - jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to

z przyczyn nieleżących po jego stronie. UWAGA: W przypadku składania oferty przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w

pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców

ubiegających się wspólnie o zamówienie lub Lidera konsorcjum jako działającego w imieniu

wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum. 3) Okres ważności wadium musi obejmować

cały okres związania ofertą. 4) Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i

potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego w

oddzielnej kopercie z zaznaczeniem WADIUM – zamówienie: PN 22/19 pn.: „Zakup i dostawę

materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek,

faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek Organizacyjnych SGSP”.

5) Oferta Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie

okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego odrzucona z postępowania, 6) Termin

wnoszenia wadium upływa w dniu 02/10/2019 r. o godz. 09.30, przy czym w przypadku wnoszenia

wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 6 kwoty na rachunek

Zamawiającego. 2. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z wyjątkiem sytuacji, gdy

Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania wadium. 2) Wykonawcy, którego oferta zostanie

wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek
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wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 4) Zamawiający zażąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku

ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium

wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta. 6) Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.

26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w

art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania złożonej przez wykonawcę oferty, jako

najkorzystniejszej. 7) Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Termin realizacji zamówienia jednostkowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień

publicznych za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku

przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany

obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich pisemnej akceptacji przez drugą Stronę pod rygorem

nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 1) zmiany: firmy, nazwy, adresu,
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formy prawnej działania; 2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje

przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie wynikających

ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 3) zmiany sposobu wykonania Umowy, o

ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 4) okoliczności

wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających

wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, gdy wyklucza ją inne

postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 5) zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to

niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;

6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu

wykonania Umowy; 7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących

konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy; 8) zmiany producenta, dystrybutora lub gwaranta w

przypadku jego upadłości lub likwidacji; 9) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 10) zwiększenia wynagrodzenia gdy

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy - z zastrzeżeniem, że każda ze

Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: osób wskazanych w § 9 ust. 1 i 2,

numerów telefonów, adresów wskazanych w Umowie, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,

zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający

może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 3.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata mocy

lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma

obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 4. O zaistnieniu zmian

Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie

do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-10-02, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej

„RODO”, informuję, że: 1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-

Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (1-629), przy ul.

Słowackiego 52/ 54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl) 2. W Szkole Głównej Służby

Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego

52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej

pn.: „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów do urządzeń drukujących:

drukarek, kserokopiarek, faxów, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Jednostek
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Organizacyjnych SGSP.” Nr sprawy PN 22/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej

„ustawa Pzp”. 4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także

okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 26/10 z dnia 17 sierpnia 2010r. „w

sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby

Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 5. Obowiązek podania przez Panią(a) danych

osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do Pani(a)

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22

RODO. 7.Posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani(a) dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych

**; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; −prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(-), że przetwarzanie

danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO; 8.Nie przysługuje Pani(u): −w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani(a) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ ** Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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